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الوحدة األولى
مدخل لدراسة حضارة مصر وحضارات العالم

الدرس األول: الحضارة والتاریخ

ة:الحضار
اً أو ھى ثمرة أى ھ مادی روف حیات ین ظ ة لتحس مجھود یقوم بھ اإلنسان، نتیجة تفاعلھ مع البیئ

یعیش فیھ.الذيمعنویاً، لتعمیر الكون 

س: ما المقصود بالتاریخ؟
ھو كل شئ حدث فى الماضى.

علم التاریخ:
كافة األزمنة المختلفة لفھم الحاضر والتنبؤ بالمستقبل.یتناول النشاط اإلنسانى فىعلم

قصة الحضارة عند ویل دیورانت
عبارة عن نظام اجتماعى یعین االنسان على الزیادة فى انتاجھ الثقافي  

وتوجد عالقة بین االستقرار واالمن ونشأة وقیام الحضارات

أھمیة دراسة التاریخ:
من تاریخ األمم السابقة.٠٠٠استخالص العبر والدروس -١
ى ٠٠٠إبراز القدوات الصالحة -٢ حة عل مات واض ت بص ى ترك ة والت یات التاریخی ن الشخص م

اإلنسان بھا.شعوبھا لیقتدى
فى المحافظة على المكاسب التى حققھا المجتمع والمضى بھا ٠٠٠تنمیة الشعور بالمسئولیة -٣

قدما لألمام والمساھمة فى حل مشكالتھ.
د أو ٠٠٠البتعاد عن التعصب ا-٤ ر واح فھو یبین أن العالم لم یقم على حضارة واحدة أو عنص

لغة واحدة 
أمة نصیبھا فى ذلك المیدان ال ینكرھا التاریخ.فلكل

مفھوم التاریخ وأھمیتھ

العصور التاریخیة
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ن تبدأ العصور التاریخیة منذ اختراع اإلنسان الكتابة  ا م داث وغیرھ دوین األح ي ت تعمالھا ف واس
مظاھر الحضارة.   

:يالعصور التاریخیة إلى عدة عصور وھونخرالمؤقسم
أوالً: العصور القدیمة:

ة ٠٠منذ اختراع اإلنسان الكتابة فى أواخر األلف الرابعة ق.م:بدایتھا وحتى سقوط اإلمبراطوری
.م٤٧٦الرومانیة عام 

أكتشاف الزراعة-١:ممیزاتھا
االستقرارمعرفة -٢
ط-٣ ر المتوس وض البح دیم وح رق الق ى الش رى ف ارات كب ام حض ل: قی مث

ین (العراق القدیم) وفینیقیا وبالد فارس.لرافدالحضارة المصریة القدیمة وحضارة بالد ا
الوسطى:ثانیاً: العصور 

دایتھا ذعام:ب نة ٠٠م، ٤٧٦من ى س ة ١٤٥٣وحت مة الدول طنطینیة عاص تح القس اریخ ف م ت
البیزنطیة على ید

الثانى (الفاتح)محمد العثمانىسلطانال
تمیز ھذا العصر بالعدید من المالمح::ممیزاتھا

.االسالمیة ظھور اإلسالم فى القرن السابع المیالدى وانتشار الفتوحات-١
ازدھار الحضارة العربیة اإلسالمیة من الصین شرقاً وحتى األندلس غرباً.-٢
سیطرة الكنیسة الكاثولیكیة فى أوربا على شتى نواحى الحیاة.-٣
علیھا.فقرقیام نظام االقطاع فى أوربا وسیطرة الجھل وال-٤

العصور الحدیثة:
م.١٧٨٩العام م)١٨القرن (وحتى نھایة٠٠٠للقسطنطینیة منذ الفتح العثمانى :بدایتھا

تمیز ھذا العصر بعدة مالمح::ممیزاتھا
قیام الثورة الصناعیة.-١
ظھور النھضة األوربیة.-٢
قیام حركة الكشوف الجغرافیة.-٣
ظھور حركة االستعمار األوربى.-٤

االن)م  وحتي٢٠التاریخ المعاصر (من منتصف القرنة المعاصرعصوررابعاً: ال
.وحتى النصف األول من القرن العشرین٠٠٠٠القرن التاسع عشرمنذ:بدایتھا

تمیزت بحركات التحرر واالستقالل من االستعمار -١:ممیزاتھا
والثورة المعلوماتیة والتكنولوجیة واالختراعات العلمیة المتنوعة -٢
وھبوط اإلنسان على سطح الفضاء.-٣

الحروب العالمیة المدمرة للبشریة وتفشى األمراض الخطیرة وفساد البیئة.فتتمثل فى:سلبیاتھا

الدرس الثانى: مصادر دراسة الحضارة
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(المراجع).للحضارة مصادر أولیة وأخرى ثانویة:
أوالً: المصادر األولیة:

مصادر وثائقیة عاصرت مجرى األحداث التاریخیة. تعریفھا: ھى
وتشمل عدة أنواع:

اآلثار: -١
تعد المصدر األساسى لدراسة الحضارات.

ة ة القائم ا األثری واع البقای ع أن مل جمی ي تش ر او الت ین آلخ ن ح ائر م اء الحف افھا أثن تم اكتش ی
األثریة.قلمناطبا
النقوش:-٢

إحدى المصادر األولیة لدراسة الحضارات.ھى
ة  ادن خاص ام أو المع الحجر أو الرخ لبة ك واد ص ى م ة عل ات المدون وم والكتاب ل الرس مل ك تش

البرونز أو الخشب أو الصلصال وتنقسم إلى نوعین ھما:
نقوش بارزةنقوش غائرة
مثل: حجر بالرمو

ارة و عب ن وھ رة م ة كبی ن لوح ع
ود دیوریت األس ا حجرال واليطولھ ح

م ٧٠حواليمترین وارتفاعھا  رس عث
ماء اعلیھ فى منف وقد دونت علیھ  س

ا  ر م ذ عص ر من و مص ن حكم جمیع م
وك  ث مل ى ثال رات وحت ل األس قب

ة رة الخامس م (كارع)األس ذلك أھ وك
ة  روب أو إقام واء الح داث س األح
ة  ة أو إقام اد الدینی د أو األعی المعاب

الخاصة.التماثیل الكبیرة ذات األھمیة 

مثل: صالیة الملك نعرمر
ت  ر الشیس ن حج ة م ن لوح ارة ع ى عب وف
ام  ن األم ارزة م ومات ب ا رس ر وبھ األخض
رب  و یض ك وھ ور المل ث تص ف حی والخل
ة  كال الزخرفی ود واإلش اظر للجن األعداء ومن
ى،  رة األول ة، األس ة القدیم ة بالدول والرمزی

ق.م.٣٢٠٠

البردیات:-٣
البردي،المادة الوثائقیة المكتوبة على لفائف من الورق المصنوع من نبات ھى

وتعد مصدراً خصباً للكثیر من جوانب الحضارة المختلفة.
الطبیة.بردیة أیبرس من أنواع البردیات: 

لالطالعفى مجال الطب (بردیة إیبرس الطبیة)
أقدم مخطوطة علمیة محفوظة قدمتھا الحضارة المصریة القدیمة. وقد أسھمت تعد بردیة إیبرس

ور  ون والكس ب العی ام وط ب والعظ ى القل ة ف ات الجراحی ن العملی د م ن العدی ف ع ى الكش ف
والحروق. ومصادر األدویة بما فى ذلك العقاقیر النباتیة والحیوانیة والمعادن. وھناك قسم صغیر 

نفس. وتحدث عن أمراض اإلحباط واالكتئاب.من البردیة تناول علم ال

االوستراكا:-٤
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ا وب علیھ ار المكت ار واألحج ى ٠٠،ھى كسرات الفخ تخدم ف ا تس ول علیھ ھولة الحص ت لس وكان
اة  ة، كاإلیصاالتمختلف أشكال الحی ة الیومی ى الكتاب دریب عل ات والت ر الخطاب ا، وتحری وغیرھ

ث ا حی اط م ار اللتق رات الفخ ى كس التھا ف رة ض ة الفقی ذلك الطبق طة وك ة المتوس دت الطبق وج
.البردينظرا الرتفاع أسعار ورق ،یناسبھم مجانا الستخدامھا كمادة كتابة

النقود والمسكوكات:-٥
ا ٠٠عبارة عن قطع معدنیة تحمل خاتماً من السلطة العامة  د ٠٠لضمان وزنھا ودرجة نقائھ وتع

د  اراتأح ة الحض ادر دراس ور ،مص د العص ا تحدی ن خاللھ ن م ة یمك واد مؤرخ ا م باعتبارھ
التاریخیة والحالة االقتصادیة واألحداث السیاسیة وصور الملوك والحكام فى تلك الفترة.

كتابات المؤرخین القدماء ومنھم:-٦
ھ مصريیعد أول مؤرخالذيمانیتون السمنودى: ى معرفت داً عل قدیم حاول كتابة تاریخ مصر معتم

لقراءة النقوش المصریة القدیمة.
ص :دوتوھیر زاء وخص عة أج ى تس زار مصر وكتب عنھا فى كتابھ (تمحیص األخبار) وینقسم إل

ى ة الت داث التاریخی دنھا واألح ا وم ا الجزء الثانى منھ لمصر وتحدث فیھ عن جغرافیتھ رت بھ م
وأعمال ملوكھا ومظاھر حضارتھا.

المراجع
ى والمؤلفات التي كتبت بعد مرور سنوات عدیدة من وقوع الحدثتشمل  ا عل اعتمد فى كتابتھ

٠المصادر األولیة
فة:-١ ات الفالس ونكتاب طو وأفالط قراط وأرس نھم س ان)٠٠وم اة ٠(الیون ور الحی س ص وتعك

السیاسیة 
٠والثقافیة واالجتماعیة

٠منھم ھومیروس الشاعر األغریقى صاحب اإللیاذة واألودیسةكتابات الشعراء:-٢
ق نستقيتعتبر مصدراً تاریخیاً و منھ المعلومات السیاسیة واالقتصادیة والحضاریة لبالد اإلغری

٠القدیمة
ن ٠٠٠تمثل األساطیر جزءاً من التراث الشعبى األساطیر:-٣ راً م وتعد مصدراً أدبیاً یعكس كثی

مثل قصة الطوفان فى بالد العراق القدیمة وأیزیس والفكریة صور الحیاة االجتماعیة والسیاسیة 
وأوزوریس فى مصر.

أھمیة المصادر األولیة والمراجع
٠من انتاج االنسان نتیجة تفاعلھ مع البیئة

٠مصادر توثیق االحداث التاریخیة والمعلومات-١
تتمیز المصادر األولیة بأنھا أكثر دقة وعاصرت الحدث -٢
كما تتمیز المراجع بأنھا متوفرة وسھلة الحصول علیھا -٣
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الدرس الثالث: عوامل قیام الحضارة
ة  ىمنح هللا سبحانھ وتعالى المنطقة العربی ل الت ات والعوام ارات المقوم ام حض ى قی ھمت ف أس
مزدھرة رائدة بین حضارات العالم القدیم.

:ةعوامل قیام حضارات العالم القدیم
المتوسط للعالم القدیمالموقع الجغرافى :-١
ومالءمتھ للنشاط اإلنسانى.:اعتدال المناخ-٢
ینموانع طبیعیةز:عدم وجود حواج-٣ ل ب اء والتواص زز االلتق عوب بین أجزائھا مما ع الش

.والحضارات
ر ن صخور ومعادن ونباتاتم:وفرة الموارد الطبیعیة-٤ وحیوانات مما أتاح الفرصة للتفكی

فى استغاللھا.
زارة مثلاألنھار:وجود -٥ ى غ افة إل راق باإلض ى الع رات ف : نھر النیل فى مصر، دجلة والف

تساعد على الزراعة واالستقرار.األمطار وتوفر المیاه الجوفیة التى
ان-٦ اح اإلنس ارة :كف اء الحض ى بن ة ف ھ العظیم ة ومجھودات ھ الجغرافی ع بیئت ھ م وتكیف

اإلنسانیة.
ما الحضارات التى قامت فى قارة أفریقیا؟.الحضارة الفرعونیة
؟الحضارات التى قامت فى قارة آسیا وفینیقیا والیمنحضارة العراق.
ما أھم الحضارات غیر العربیة فى قارة آسیا؟.وفارس.حضارة الصین

أوالً: العوامل الطبیعیة
: أھمیة موقع مصر الجغرافى؟المتمیز: بم تفسر) الموقع الجغرافى ١(
ى -١ الث ھ ارات ث ى ق د ملتق ر عن ع مص ھتق ا، مماس یاوأفریقیا وأورب الآس ال  لھ االتص

بالحضارات التى قامت فى ھذه القارات.
بمثابة القلب من العالم القدیم ومصر٠على بحرین مھمین ھما البحر األحمر والمتوسط تطل -٢
 .
: أھمیة نھر النیل؟بم تفسر) نھر النیل العظیم: ٢(
 در والذيسر عظمة ھذا النھر فى تكوینھ الطبیعى امالً مص مال ح ى الش وب إل ن الجن یندفع م

الخصوبة الماء والطمى مما ساعد على تحول مصر إلى جنة خضراء صالحة إلنبات الزرع.
استفاد منھ المصریون قیما كثیرة مثل:

مصریین إلقامة الجسور وحراسة فقد كان فیضان النیل سبباً فى توحد جھود الالوحدة والتضامن: -١
واحدا.میاه الفیضان فعاشوا شعباً 

فتبادل المصریون المحاصیل ونشطت التجارة الداخلیة بین الشمال والجنوب.التكافل والتكامل:-٢
ىالتواصل فیما بینھم ومع اآلخرین: -٣ فن والت اء الس ام ببن ى االھتم ریین عل ل المص ود النی اعد وج س

ال  ى اتص یحملھا تیاره نحو الشمال وتدفعھا الریاح الشمالیة السائدة نحو الجنوب فساعد ذلك عل

عوامل قیام الحضارة المصریة القدیمة
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ان  اورة فك بالد المج ى ال ارتھم ف ر حض ھم بعضاً ونش ع بعض كھم م المصریین وتواصلھم وتماس
تمیزت بھ الحضارة المصریة.الذيالتأثیر والتأثر 

) المناخ :٣(
ساعد على نشاط المصرى ویقظة عقلة.المناخ المعتدل:-١
أفاد المصریین فى حمایة آثارھم القدیمة.المناخ الجاف:-٢
ساعدعلى تنوع الغالت الزراعیة مما أدى إلى الرخاء ورغد العیش.المناخ المتنوع:-٣
حدود منیعةوھي) الحدود الطبیعیة: ٤(

مال: ن الش ن م ط. م ر المتوس ربالبح رق والغ حاري: الش وب:.ص ن الجن خریة م ل ص ادل (كت جن
ضخمة).

؟ )  شعب مصر بحمایة طبیعیة منیعةحظي: منح هللا (بم تفسر
درع واقى ساعد المصریین فى الدفاع عن بالدھم ومقاومة المعتدین

.فتفرغ لبناء حضارتھ حققت لھم قدراً من األمن واالستقرار
الثروات المعدنیة (الصخور والمعادن):) ٥(
یوجد فى أرضھا الذھب والنحاس والحدید.-١
تتنوع الصخور كالجرانیت والرخام واألحجار الكریمة.-٢

: أھمیة الصخور والمعادن؟بم تفسر
أفادتھم فى بناء األھرامات كما أفادتھم فى براعة نحت المعابد، التماثیل، المسالت.-١
األوانى وأدوات الزینة وحلیھم البدیعة.كأفادتھم فى الصناعات المختلفة -٢

ثانیاً: العوامل البشریة
اخ -١ وارد ومن ن م ھ هللا م ا وھب ل م خیر ك ل تس ن أج بذل المصریون القدماء مجھوداً عظیماً م

لمصلحتھم.
.التاریخأنفقوا الكثیر من الوقت إلنتاج تلك الحضارة فكانت أعظم حضارة عرفھا -٢

(مصر ھبة النیل) من قائل ھذه العبارة ما جنسیتھ وما رأیك فیھا؟
) (رودوت دیم (ھی انى الق ؤرخ الیون و الم ذيقائل ھذه العبارة ھ ي ال اریخ) ورأی ب بأبوالت یلق

ا:  ق... فیھ ل الأواف ة النی ر ھب ل مص رودوت ب ر ھی ا ذك ب كم ل فحس ھ النی ر ھب ن مص م تك ل
والوالمصریین  ارات .... فل ى حض رت ف ى أث ة الت ارة العظیم رت الحض ا ظھ ریین لم اح المص كف
العالم القدیم.

االستاذ / محمد القبالوي 
٠١٠١٤٧٣٠٦٩٩
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الوحدة الثانیة
حضارة مصر الفرعونیة

الدرس األول: جولة فى تاریخ مصر الفرعونیة

القدیم:یشمل التاریخ المصرى 
العصور الفرعونیة.-١
عصر االحتالل الیونانى والرومانى لمصر.-٢

العصر الفرعونى:
ك ٣٠٠٠حوالياستمر -١ ة ذل ى بدای ة ف ارة القدیم الم الحض رت مع د ظھ ام وق ة آالف) ع (ثالث

العصر عندما
.ما یقرب من ألف عامتاستمروالتيق.م. ٣٢٠٠قام مینا (نعرمر) بتوحید مصر سنة -&

العصر الیونانى والرومانى:
عام.٠٠٠١حواليدام -١

ى العصر ٣٠قسم المؤرخ مانیتون التاریخ المصرى القدیم إلى -& أسرة كما قسم المؤرخون ف
الحدیث التاریخ الفرعونى إلى: ثالثة أقسام تاریخیة ھى:

الحدیثةـ الدولةالوسطى ـ الدولةالدولة القدیمة 
ر  ن األس ة م ر مجموع ل عص م ك محالل ویض عف واض ر ض رى عص ة وأخ ل دول ین ك ل ب یفص

ویسبق العصور الثالثة العصر العتیق.

)٢،١االسرات (ق.م٢٨٠٠–ق.م ٣٢٠٠التاریخ: 
قام بتوحید القطرین (البحرى الذيارتبط تأسیس حكم األسرة األولى باسم الملك نعرمر 

والقبلى).
سیاسة ملوك العصر العتیق:

الربط بین الصعید والدلتا بعد اتحادھما عن طریق المصاھرة وازدواج األلقاب.-١
الدینیة فى أرجاء البالد.د اھتموا باألعیا-٢

خصائص العصر العتیق: 
قیام أول حكومة مركزیة فى تاریخ مصر بعد وحدتھا.-١
تقع حالیا بمیت رھینة .الجیزة.بناء مدینة منف (القلعة البیضاء)-٢
احتفظت مصر باالستقالل الكامل وتوطد األمن بھا.-٣

بم تفسر: بناء الملك مینا مدینة منف (القلعة البیضا)؟
.لتأمین وحدة البالد بین الدلتا والصعید

عصر بدایة األسرات )العصر العتیق ( العصر العتیق ( عصر بدایة األسرات )
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ق.م.٢٢٠٠–ق.م. ٢٨٠٠لتاریخ: ا)                  ٦،٣االسرات (
اضطربت األمور السیاسیة فى نھایة العصر العتیق.-&
بعدھا بدأت بالدنا عصراً جدیداً یتدفق حیویة وشباباً ھو عصر الدولة القدیمة.-&
یبدأ باألسرة الثالثة حیث نقل الملك زوسر العاصمة إلى مدینة منف.-&

خصائص عصر الدولة القدیمة:
منظمة كثیرة الموارد واسعة الثراء.قویةحكومةقیام تمیز عصر الدولة القدیمة ب-١
بناء االھرمات الضخمة (حصریا)-&ساد فیھا األمن فاتجھت إلى التقدم إلى األمام.-٢

)٧،١٠( األسراتق. م.٢٠٦٥–ق.م. ٢٢٠٠التاریخ: 
دأ عصر  ر وب اء مص ملت أنح اریخ ش ى الت انتھى عصر الدولة القدیمة بعد أول ثورة اجتماعیة ف

اضمحالل وضعف.
األول:االنتقالعصرخصائص 

على البالد.فقد الملوك السیطرة -١
زاد نفوذ حكام األقالیم ولم یدینوا بالوالء للملك.-٢
امتنعوا عن دفع الضرائب.-٣
سادت الفوضى فى كل مكان.وظھر عدم االستقرار-٤
أھملت القوانین وازدادت أعمال السلب والنھب.-٥

ھكذا انھارت الدولة وانتشرت الفتن والمحن حتى قامت األسرة الحادیة عشرة.

عصر الدولة القدیمة

عصر االنتقال االول 
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(الرخاء االقتصادي) 

)١٢–١١( األسراتق.م.١٧٧٥–ق.م. ٢٠٦٥التاریخ: 
إقامة مشروعات اقتصادیة ضخمة:يخصائص عصر الدولة الوسط

انى: ب الث ة عشرالملك منتوحت رة الحادی وك األس ن مل ل م بالد وجع د ال ادة توحی تطاع إع اس
خضع حكام األقالیم وأضعف من نفوذ كبار الموظفین.أعاصمتھا طیبة و
ى، الثانیة عشرة مؤسس األسرةامنمحات األول: ة إل ن طیب اوىنقل العاصمة م ت ت رب أثی ق

بلدة اللشت الحالیة بالعیاط بمحافظة الجیزة.
بم تفسر: نقل امنمحات األول العاصمة من طیبة إلى اثیت تاوى؟

منطقة خصبة یستغلھا فى مشروعات التوسع الزراعى.حیث كونھا قریباً من الدلتالیكون
شق قناة سیزوستریسسنوسرت الثالث.
امنمحات الثالث:

مختلف البالد.سادت فى عھده الرخاء والطمأنینة شید كثیراً من المبانى فى-*
اھتم بالرى والزراعة.-*

)١٧–١٣(األسراتق.م.١٥٧٠–ق.م. ١٧٧٥التاریخ: 

الثانى:االنتقالعصر خصائص 
وك -١ راء والمل ا األم رى وتنازعھ رة أخ ت م بالد وتمزق بسقوط األسرة الثانیة عشرة ضعفت ال
الصراع بین حكام األقالیم والتنافس على السلطة.دازو
وس أدى اضطراب حال البالد إلى طمع أعدائھا فسقطت فى-٢ د الھكس ي وھ٠٠،ق م١٧٣٠ی

اتمصر واتخذت منآسیا واحتلتة جاءت من یوعرقبائل س (ح رت)أواری ا وع مة لھ عاص
.الحجر) بمحافظة الشرقیةاآلن (صانوھي

)١٦، ١٥سیس االسرتین (وقد نجح الھكسوس في تأ
د -٣ اح ض ة الكف ادوا حرك ة ق ن طیب ریین م راء مص بالد أم ب هللا ال وس وھ عف الھكس ع ض وم

الھكسوس حتى ھزموھم 
اریخ  ل الت ن مراح يبقیادة أحمس األول وانتھى خطرھم لتبدأ مرحلة جدیدة م عصر وھ

الدولة الحدیثة.

عصر الدولة الوسطي 

عصر االنتقال الثاني 
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)٢٠–١٨(األسراتق.م.١٠٩٨–ق.م. ١٥٧٠التاریخ: 

خصائص عصر الدولة الحدیثة:
.بنشاط تجارى واسع مع دول آسیا وأفریقیاالقیام-١
.امبراطوریة مصریة واسعة تكوین-٢
قیام أول ثورة دینیة للتوحید.-٣

أش
) ق م    ١٥٧١(الھكسوس على ر انتص-الملك أحمس :

الجنوب لتطھیره من سیطرة بعض العناصر النوبیة ثم قام بإصالحات داخلیة.نحو* اتجھ
تكوین جیش قوى فى عصر الدولة الحدیثةبم تفسر  
.الحفاظ على أمن مصر فى مواجھة أى أخطار داخلیة أو خارجیة
.تكوین إمبراطوریة واسعة

ق م)١٤٩٥قامت برحالت تجاریة الي بالد بونت (-الملكة حتشبسوت:
كون أمبراطوریة مصریة واسعة-الملك تحتمس الثالث :

ق م ضد حلفاء سوریا بقیادة أمیر قادش١٤٧٩قاد معركة مجدو 
-:أمنحوتب الرابعالملك 

حالة من قام بأول ثورة دینیة للدعوة إلى عبادة معبود واحد ھو أتون وبعدھا دخلت البالد فى-٣
الفوضى.

-الملك حور محب:
ا  بالد أمنھ قضى على الفوضى بإصدارة القوانین والتشریعات لتحقیق االستقرار الداخلى فأعاد لل

واستقرارھا.
الملك رمسیس الثانى:

یاقادش) معمعركة (خاض  ى آس ین ف ت١٢٧٤(الحیثی ین ) ق م وانتھ الم ب دة س د أول معاھ بعق
م.ق١٢٧٠الطرفیین 

مسیس الثالث:رالملك 
ر  ط وانتص ر المتوس عوب البح ة ش ة لمواجھ ارك البحری اض أول المع ام وخ وك العظ ر المل آخ

علیھم.
رة  دأت فت ة وب وذ الفراعن عف نف انتھى عصر الدولة الحدیثة بسیطرة كھنة أمون على الحكم وض

نھایة حكم الدولة الحدیثة.

عصر الدولة الحدیثة  
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ق.م.٣٣١–ق.م. ١٠٩٨التاریخ: .٣٠–٢١األسرات: 

خصائص العصر المتأخر:
ازدیاد نفوذ كھنة االلھ أمون

تالل -٢ ا االح یطر علیھ ارج وس عاشت فیھ البالد حالة من التفكك وخسرت كل ممتلكاتھا فى الخ
األجنبى.
٠االحتالل الیونانىونھایتھ الفارسىاالحتاللمنبدایتھ 

نكاو. وابنھ الملكإبسماتیك ) وأشھر حكامھا٢٦(األسرة عصر النھضةوجود ما یسمى -٣

)ممیزات الحضارة المصریة(
: تمیزت الحضارة المصریة بعدة خصائص؟دلل

المصریون حضارتھم معتمدین على عقول وجھود أبنائھم.أنشأاألصالة:
العالم إذ یبلغ تاریخھا الحضارى أكثر من سبعة آالف عام.فى مصر أقدم حضارة فىقامتالقدم:

الحضارة المصریة آالف من السنین دون انقطاع.استمرتاالستمراریة:
ا الحضارةالتدین: ق أبناؤھ ھ واعتن یالً إلی دین وم المصریة من أقدم حضارات العالم اھتماما بال

التوحید وعبادة إلھ واحد.
ع المجاالت وتركت للبشریة نماذج من العلوم واآلداب والفنون مصر فى جمیتقدمتالتقدم:

أذھلت عقول العلماء.
ل  ارىالتواص م:الحض ة ل ور المعرف الم ن ى الع رت ف ل نش ة ب ریة منعزل ارة المص ش الحض تع

والعلم وتأثرت بھا حضارات الشرق والغرب 

الحیاة االقتصادیة: نيالدرس الثا

: ازدھرت الحیاة االقتصادیة فى مصر القدیمة؟بم تفسر

العصر المتأخر 
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كان أحد عوامل التنمیة االقتصادیة فى مجال الزراعة.الذيوجود نھر النیل: -١
وفرة األحجار والمعادن: التى كانت مقوما لنھضتھا الصناعیة من فنون وعمارة.-٢
جعلھا مركزاً تجاریاً وحضاریاً عالمیاً.متمیز وسواحل بحریةالالموقع -٣

بم تفسر : أرتباط المصري القدیم بأرضھ والدفاع عنھا؟
أساس رخاء البالد وثرواتھا١ :

: تعد أھم مصادر دخلھ .٢

) المحاصیل الزراعیة:١(
وقلة الفیضان.ما عدا فترات الكوارثالحبوبمصراالكتفاء الذاتى منحققت

أشھر المحاصیل الزراعیة فى مصر الفرعونیة:ومن 
البصل الثوم ـ الخس.(الخضروات):مثل: القمح ـ الشعیر.(الحبوب) 

النباتات ذات األلیاف (الكتان) لصناعة النسیجـ الترمس. الفول: العدس ـ)البقول(
: السمسم الستخراج الزیت.)ةتینباتات زی(: العنب ـ البلح ـ التین. )األشجار المثمرة(

) الملكیة الزراعیة:٢(
كانت جمیع األراضى الزراعیة فى مصر القدیمة ملكا للملك (الدولة)-١
ة -٢ ولھم  للدول ن محص ر م زء األكب لیم الج البین بتس ألرض مط ون ل ون المزارع ان الفالح ك

كضرائب.
الملكیة الخاصة لألفراد فى مصر الفرعونیة؟تختفي: لم دلل

م  اً لھ ون ملك ة تك ى زراعی وظفین أراض ار الم ین وكب ود المخلص دى الجن ون یھ حیث كان الفرع
ولورثتھم 

ھى أراضى خاصة باألنفاق على المعابد والمقابر.ملكیة األوقاف:

والصید.) تربیة الحیوان٣(
.االتاریخ بحبھم لرعى الحیوان والرفق بھاشتھر المصریون عبر -١
كان یقوم برعى الماشیة طائفة خاصة من الرعاة المحترفین.-٢

لتوفر المراعى الطبیعیة بھا.؟أكثرھا ازدھارا فى الدلتالمصر ثروة حیوانیة كبیرة كانتكان

حیوانات الفالح وطیوره:
المكانة األولى بین الحیوانات إضافة إلى تربیة األغنام والماعز.البقراحتل -١
التى عرفوھا البط واألوز والدجاج والحمام واعتنوا بتربیة النحل.الطیورومن -٢

بم تفسر: أھمیة الحیوانات عند المصریون القدماء؟

أوأل : الحیاة الزراعیة 



سلسلة الفاتح

١٣الصفحة التحریر للطباعة بسیدي غازي              ٠١٠١٤٧٣٠٦٩٩اعداد االستاذ / محمد القبالوي             

كان الفالح یستفید من الحیوانات فى أعمال الزراعة والنقل.-١
ولحومھا.وأوبارھا وجلودھاوفھا وشعرھابصینتفع -٢

أنواع الصید:
ا :صید البر یقوم على صید الحیوانات من الصحراء مثل الغزالن واألسود ولم یھتم المصرى بھ

.القومعلى علیةحصریا)(بل كانت٠٠٠لكسب العیشألنھا لیست وسیلة
والبجع وكانت ال تحتاج مجھوداً كبیراً.حماممثل صید السمان وال: صید الطیور

یمثل مصدراً أساسیاً من مصادر الغذاء خاصة للطبقات الفقیرة من النیل والترع صید األسماك:
والبحیرات.

ساھمت الحكومة المركزیة فى تحقیق النھضة الزراعیة من خالل:
إقامة مشروعات للرى.-*
إقامة السدود للحد من آثار الفیضانات.-*

إدارات شئون الزراعة
تحدید الضرائب ،نوعیة المحاصیل ،تحدید مساحات األراضى :إدارة مسح األراضى- ١

.علیھا
السنة.ضبط میاه النیل وتسجیل منسوب میاھھ على مدار إدارة الرى:-٢
ترمیم وصیانة القنوات والترع والسدود.:اإلدارة المحلیة فى األقالیم-٣
استثمار أراضى الدولة وكیفیة إدخال محاصیل جدیدة للبالد : إدارة الزراعة-٤

:مشروع سد الالھون) *(
منمحات الثالث) ببناء سد الالھون(اقامبم تفسر :

وتخزین میاھھ الفیوم من میاه الفیضانلحمایة منخفض 
األقلیم ألف فدان فى ٢٧وزراعة قنوات،ترع و وقد قام بحفر

وإنشاء مدن جدیدة حول البحیرة.

) دور الدولة في التنمیة الزراعیة ٤(

ثانیا : الحیاة الصناعیة  
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) الصانع المصرى:١(
ھأعن أبیھ حرفتھكان الصانع المصرى یرث غالبا -١ اعد وجده ویورثھا البنائ ا س ده مم ن بع م

وتطویرھا من جیل إلى جیل.على اتقان ھذه الحرف
ى -٢ ال إل ض العم رة بع اءة وخب لت كف كان من حق الصانع مزاولة الحرفة التى یریدھا وقد وص

ى )االتقان واإلعجاز(حد  ام الت واد الخ رار الم ائص وأس زمن خص وخاصة بعد أن عرفوا مع ال
٠یستخدمونھا

الصناعات المصریة القدیمة:) أھم ٢(
.أقدم أنواع الصناعات مثل: صناعة التماثیل واألوانى والتوابیت: تمثلالحجریةالصناعات 
ناعات  ةالص تخدم:الفخاری ناعتھامادةتاس ى ص رینف نعالغ وب ،وص ى والط التماثیل واألوان

للبناء وغیرھا.
ناعات  ةالص ب:الزجاجی ىقس الم ف ریون الع ال المص ن الرم اج م ناعة الزج ص

البیضاءالمنتشرةفى صحراء مصر.
معادن:  كان النحاس أقدمھاالمصرى القدیم : عرفالمعدنیةالصناعات 

ر ذھب: أظھ ة ال ت واألقنع ى والتوابی ى واألوان نع الحل تعمالھ لص ى اس ر ف ة النظی ة منقطع براع
،وتیجان الملوك 

استخدام الفضة محدود.الفضة: كانمثل تابوت الملك توت عنخ أمون.
ناعات  ابص تورد:األخش ى اس ا ف دم توفرھ ارج لع ن الخ دة م اب الجی دیم األخش رى الق المص

ب األرز ل خش ر مث اث مص فن واألث ناعة الس ت لص الد بون ة وب ن النوب وس م ا واألبن ن فینیقی م
والتوابیت واألبواب وغیرھا.

ى البرديصناعة الورق من نبات كانت:الورقصناعة  ورق ف نعت ال ن ص ر أول م ـ كانت مص
العالم.

رش البردي: المراكبالصناعات القائمة على نبات  الخفیفة والسالل والحبال والحصر والف
والورق.

ت الغزل والنسیج ر وكان وف والحری ن الص ان وم ات الكت : عرف المصرى القدیم النسیج من نب
(حصریا)النساء 

ة  یقمن بعملیات الغزل بمغازل من الخشب وعملیة النسیج تقوم بأنوال تشبھ األنوال الیدوی
فى الریف الیوم.
تقدم المصرى القدیم فى فن الدباغة.:صناعة الجلود

أھم المنتجات الجلدیة: األحذیة والمقاعد وأغطیة الوسائط وأرضیة العربات وقرب المیاه.-&

فى تنمیة الصناعة:) دور الدولة ٣(
٠وتوفیر األمن والحمایة لبعثات التعدین فى الصحراء، اھتمت الدولة باستخراج المعادن 

، ویمنعون عنھم السخرة بأنھم یعطون العمال حقوقھمخرونتوكان الملوك یف
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.وكانت أجور العمال تصرف على شكل مخصصات عینیة

ادیة  كان لموقع مصر المتمیز األثر الكبیر فى اتصال مصر بالدول المجاورة وإقامة عالقات اقتص
التجارةالداخلیة.وتجاریة معھا

نشطت التجارة بین المدن المصریة قدیما وقامت األسواق فى القرى المختلفة.-١
ة )المقایضة (كانت -٢ ى األمان وم عل ت تق ة وكان ین أساس المبادالت التجاری ة ب ة المتبادل والثق

التجار.
المصرى القدیم إلى االسترشاد بالحكم والوصایا األخالقیة فى الممارسات التجاریة.لجأ-*

) التجارة الخارجیة:٢(
)بم تفسرحرص ملوك مصر على إقامة عالقات مع البالد المحیطة (

.وتنشیط حركة التجارةلتبادل السلع
ع-* رم ة غی اریة وتجاری رة حض ر طف ھدت مص ة ش ة الحدیث ر الدول ة عص ث بدای بوقة حی مس

ر إمبراطوری بحت مص ى ة أص رى إل ارى المص اط التج ل النش رة ووص زركبی یض ج ر األب البح
المتوسط.

العالقات التجاریة الخارجیة لمصر
) بم تفسروأشھر ھذه الرحالت التجاریة تلك البعثة التى أرسلھا الملك سنفرو إلى فینقیا (مع الشام (فینیقیا):

سفینة)أربعین (الستیراد خشب األرز فى أسطول تجارى یضم 
كانت مصر تستورد منھا الزیوت وخاصة زیت الزیتون وكذلك الماشیة.لیبیا:

ان النوبة: وب والكت ا الحب استورد المصریون من النوبة األبنوس والعاج والذھب وصدروا إلیھ
المصرى واألوانى

.الحجریة والفخاریة
االتجاریةاتأشھر البعثبالد بونت (الصومال) وت الیھ ة حتشبس ن١٤٩٥بعث ة م ق.م.المكون

خمس سفن  كبرى
افة إل ادرة إض ة ن یل زراعی طول بمحاص ور وقد عاد األس اج والبخ وس والع اب األبن ى أخش

والعطور 
وحیوانات نادرة مثل الزراف والقرود والفھود.

النقلل) وسائ٣(
ل  ائل النق ددت وس ريتع ة الب ارة الداخلی ار التج ائج) ازدھ ا النت ة (م ر القدیم ى مص رى ف والبح

والخارجیة.
من خالل المراكب فى النیل التى تنقل البضائع من الشمال إلى الجنوب والعكس.النقل النھرى:

ثالثا : الحیاة التجاریة  
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ارى النقل البحرى: ل الحض ق التواص ائع وتحق ل البض ار لتنق وب البح من خالل سفن كبیرة تج
مع الدول المجاورة.

تتمثل فى دواب النقل وزحافات تجرھا الثیران لنقل األحجار.:البريالنقل 
الدولة الحدیثة ظھرت المركبات التى تجرھا الخیول كوسیلة لالنتقال.*  وفي

دور الدولة في تنمیة التجارة
لتأمین وتسھیل التجارة الخارجیة.إقامة تحصینات على حدود مصر-١
اء-٢ ةإنش بةإدارات خاص ة ٠إدارة المحاس ارة الخارجی ارك والتج وإدارة٠وإدارة الجم

القوافل التجاریة.
ث)-٣ رت الثال ق (سنوس دل ش خور الجن ى ص اة ف رقن وان األول، لتم د أس فن عن ا الس فیھ

التجارة مع النوبة.لتسھیل
تریس-١ رالبحرربطلحفر قناة سیزوس لاألحم ر النی ق نھ ن طری ط ع ھیل بالبحرالمتوس لتس

.وجزر البحر المتوسطالتجارة مع بالد بونت
ارمة القوانینسن لضبط األسواق وحمایة المعامالت التجاریة واستقرارھا ووضع عقوبات ص

.فى األسواقعند التالعب

: الحیاة السیاسیة واإلداریةلثالدرس الثا
أدرك المصریون منذ فجر التاریخ أن:تمھید....              -&

ل ) أن األمن ١( ن أوائ انوا م ت، فك ام ثاب القومى یكمن فى الوحدة السیاسیة كاملة تسیر وفق نظ
الشعوب التى عرفت 

الوحدة یحكمھا ملك عظیم تتركز فى یده السلطة 
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ت -& م تكون دن ث رى والم اء الق ى انش دأ ف ل ب فاف النی ى ض دیم عل رى الق تقر المص د أن أس بع
االقالیم

ق.م.:٤٢٤٢الوحدة األولى 
متھا أون ا وعاص ت زعامتھ ر تح اً) استطاعت الدلتا توحید مص ة حالی مس والمطری ین ش . (ع

وانقسمت البالد إلى مملكتین متصارعتین ھما: مملكتا الشمال والجنوب.لكنھا سرعان ما فشلت

حیث دامت نحوالف عام)(تفسر مق.م.: ب٣٢٠٠الوحدة التاریخیة 
ة قامت بین مملكة الشمال والجنوب حرو ع رای ى برف ھ القبل ب ونزاعات، انتھت بقیام ملوك الوج

ق.م. ٣٢٠٠الوحدة وإخضاع الشمال لسلطانھم وتوحید مصر على ید الملك نعرمر 
ما ھى عوامل تحقیق الوحدة بین مملكة الشمال والجنوب؟

ربط بین القرى والمدن واألقالیم المختلفة.نھر النیل:-١
من الشمال إلى الجنوب ساعد على االتصال واالختالط.وامتدادھا:انبساط أرض الوادى-٢
ھا:-٣ وبة أرض ر وخص رات مص دونخی ریین یتح ت المص تثمارھاجعل ة والس مواجھ

الطامعین فیھا.

ة-١ ة المقدس رة الملكی ریون فك ق المص ي االرض!  اعتن ا ف و الھ ل وفھ ده ك ى ی ز ف تترك
السلطات.

: أھمیة منصب الفرعون؟بم تفسرأھم مھام الملك:
من تعیین الوزراء وكبار الموظفین وتفقد المشروعات.٠٠یدیر السیاسیة الداخلیة -١
من إعالن الحرب وقیادة الجیش وعقد المعاھدات.٠٠یدیر السیاسة الخارجیة -٢
إصدار المراسیم والقوانین.صاحب الحق فى-٢

ظھر منصب الوزیر فى عصر الدولة القدیمة.-١
غلونھ أصحاب منصبكان-٢ ن یش الوزیر محصوراً فى أسرة الملك ألنھم أھل الثقة ثم أصبح م

٠الكفاءة والعلم 
ران، -٣ اك وزی ان ھن ة ك ة الحدیث ر الدول ى عص ھ اف ى الوج رف عل ة ویش ى طیب یم ف دھما یق ح

القبلى،
ویشرف على الوجھ البحرى ومصر الوسطى.والثانى یقیم فى منف

أشھر الوزراء:
)فى عصر الدولة الحدیثة.)رخمیرع(: فى عصر الدولة القدیمة. )إیمحوتب :

اوأل : الملك

ثانیأ : الوزیر 
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بم تفسر: أھمیة منصب الوزیر؟:أھم مھام الوزیر
رئیس اإلدارة المركزیة.یعد-١
.الدولةشئونالفرعون فى إدارةیساعد-٢
كبیر القضاة ویرأس المحكمة العلیا.یعد-٣
بعض القوانین بتفویض من الملك.یسن-٤

ة -& ف برئاس اب التكلی وزیر خط ى ال ك إل ھ المل ادة أن یوج رت الع ام ج من مھ ة ویتض الحكوم
.ھالوزیر وما یجب تحقیق

: مجلس یختاره الملك ویرأسھ الوزیر.مجلس العشرة الكبار) ١(
یتكون من: كبار موظفى الدولة وبعض رؤساء الدواوین وبعض حكام األقالیم.

اإلشراف الكامل على كل مرافق الدولة.وظیفتھ:
.معاونون شخصیون للملكیختارھم الملك وھم:كاتمو أسرار الملك) ٢(
وھم رؤساء اإلدارات العامة ومنھا::دواوین الحكومة) ٣(
إدارة مخازن الغالل.-٢إدارة الخزانة العامة.-١
إدارة الزراعة.-٤إدارة السجالت والمحفوظات.-٣
إدارة القضاء ودور الصناعات.-٦إدارة األشغال.-٥

داخل اإلدارات عدد كبیر من الموظفین والكتبة.یوجد-&
رق الوظائف الكتابیةكانت تقبل مش ق مس ھى أحسن وسیلة یضمن بھا الشاب المصرى تحقی

!لھ
ك اإلدارى وتولى الوظائف المھمة.یضمن االلتحاق بالسلحیث

إقلیما.)  ٤٢إلى(كانت مصر مقسمة -*
رأس كل إقلیم حاكم یعینھ الملك ویشرف علیھ الوزیر.عليیوجد-&
انمع ضعف الدولة تمتع حكام األقالیم بنفوذ واسع واستقل بعضھم عن الدولة-* ث ك ذا ! حی ھ

المنصب وراثیاً.
ك-& الیم ألن ذل ام األق ى حك یطرة عل ا للس ام قوتھ ة أی عت الدول انس لطة ك داً للس ل تھدی یمث

المركزیة.
قضى على الطبقة القدیمة منھم ـ ألغى وراثة ثاألقالیم: حیقام سنوسرت الثالث بتنظیم إدارة -*

المنصب ـ أنشأ نظاما جعل األقالیم خاضعة لسلطة الملك.

على رأسھا الوزیراً: اإلدارة المركزیةثالث

رابعاً: اإلدارة المحلیة (حكام األقالیم):

العالقة بین الحكام والشعب
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كان الملك لھ ھیبة كبیرة وطاعة عمیاء.-١
طھاد -٢ م واالض ة الظل يتغیرت ھذه النظرة مع أواخر الدولة القدیمة نتیج ك بیب ر المل ي عص ف

.الثاني
: قیام أول ثورة اجتماعیة فى التاریخ؟ما النتائج المترتبة على

دة م تحول نظام الحك*  ة مقی ى ملكی ة إل ة مطلق ن ، من ملكی دره م ا یص ون بم ا الفرع زم فیھ یلت
قوانین.

ازتھم  دالتھم وانج رون بع وزراء یفتخ وك وال دأ المل وة ، وب ر ق ا أكث ن محنتھ ر م ت مص * خرج
االقتصادیة.

یمثل السلطة الثانیة.-١
كانت ھناك محكمتان إحداھما فى الجنوب واألخرى فى الشمال إضافة إلى محاكم األقالیم.-٢

.تسیر طبقاً لإلجراءات القانونیةات،كانت المحاكم-&

؟: كان شعب مصر مسالم ال یمیل إلى الحرببم تفسر
 صاحب حضارة زراعیة مستقرة منحھ النیل قدراً كبیراً من األمن واالستقرار.ألنھ

محاوالت تكوین الجیش المصرى:
لم تعرف مصر جیشاً موحداً فى البدایة بل فرقاً عسكریة تدافع عن األقالیم والعاصمة.-*
ك بواكیرظھرت-* د المل ى عھ ة ف ة خاص رة السادس ذ األس ى (جیش نظامى من ثاألول) بیب حی

خاض الجیش المصرى
كن بقیادة (وني) أول معركة حقیقیة فى تاریخھ  ى تس ل الت ى القبائ ا عل انتصر فیھ

فى فلسطین.
ى -* ر إل ت مص وس واتجھ رد الھكس د ط ة بع ظھر جیش مصر النظامى فى عصر الدولة الحدیث

تكوین فرق
استطاعت تكوین إمبراطوریة مصریة.مجھزة باألسلحة والتى

(السیوف ، الدروع ، االقواس ، الرماح ، الحراب ، الفئوس ، العجالت الحربیة)من االسلحة

أخالق الجیش المصرى:
كان الجیش المصرى یقاتل بضراوة فى مواجھة جیوش األعداء* 

القضاء:

الجیش : 
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ط * ت فق ھ لیس دركاً أن قوت ر م كریتھ لكن عندما یتعلق بالمدنیین كان یتعامل بكل تحض ى عس ف
لكن فى سلوكھ.و

صفحات مضیئة من تاریخ الجیش المصرى

:ق.م١٥٧١) معركة التحریر ١(
.ق.م١٧٣٠الھكسوس مصر دخل

اساؤوا معاملة المصریین وأھانوا معابدھم.سیاستھم:
ره  رة ك یھم نظ موقف المصریین منھم: لم یطمئن المصریون لھم ولم یتعاونوا معھم بل نظروا إل
ة  راء طیب ادة أم ت قی رى تح عب المص ب الش عف ھ واحتقار عندما أخذت قوة الھكسوس فى الض

السترداد حریتھم المسلوبة من المحتل 
ف یاح استمر فى النضال تشجعھ أمھ (إالذي(أحمس) حمل اللواء -* ة من حوتب) فھاجم مدین

ل  م توغ وس ث مة الھكس س عاص ى إواری ك إل القویة المحصنة وأجلى العدو عنھا ثم اتجھ بعد ذل
ق.م.١٥٧١فى مطاردتھم حتى وصل إلى سوریا 

ق.م:١٤٧٩)معركة مجدو ٢(
كانت مصر تملك إمبراطوریة واسعة تضم أجزاء كبیرة من غرب آسیا.

ویا الثالثعندما تولى تحتمس  ا س وا حلف رى وكون م المص ى الحك ون عل یا یخرج بدأ أمراء آس
بقیادة (أمیر قادش).

ى  مم عل یا فص ى آس رى ف ومى المص ن الق تقرار األم ى اس ك عل ورة ذل ث خط تمس الثال رأى تح
الحرب.

ما النتائج المترتبة على معركة مجدو؟أھم نتائج المعركة:
الشمالیة الشرقیة.تأمین حدود مصر -١

تدعیم النفوذ المصرى فى آسیا.-٢
إنشاء روابط اجتماعیة وثقافیة مع بالد آسیا إلخضاعھم للحكم المصرى.-٣

) فقد أرسل الملك سنفرودللعرف المصرى القدیم األساطیل البحریة منذ عصر الدولة القدیمة (
أسطوال بحریاً إلى شواطئ لبنان لجلب خشب األرز.

بم تفسر: یعتبر عصر الدولة الحدیثة ھو العصر الذھبى للبحریة المصریة؟
ستخدام األساطیل المختلفة وتوسع الدولة فى بناء ترسانات السفن على سواحل البحر ألكثرة

المتوسط والبحر األحمرومجرى نھر النیل.

البحریة:أھم المعارك 
.ق م)١١٧٨(ترجع أھم المعارك البحریة إلى الملك رمسیس الثالث فى عصر الدولة الحدیثة* 

االأسطول : 
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طین)سعت شعوب البحر المتوسط*  قلیة وفلس زعمھم ص ددوا (تت رق وھ و الش ف نح ى الزح إل
حدود مصر من البر والبحر.

ر البحريواجھھم رمسیس الثالث بأسطول *  عوب البح زمھم ضخم وفاجأ أسطول ش متوسط فھ
وحطم أسطولھم أمام شواطئ الدلتا.

: ائج ط -النت ر المتوس عوب البح ر ش ن خط ر م ذ مص دود ، أنق ى الح یطرة عل تعاد الس واس
الشمالیة للبالد.

)بم تفسرظھرت الشرطة ككیان مستقل عن الجیش فى عصر الدولة الحدیثة (
وإجبار األفراد على احترام سلطة الدولة.لحفظ النظام وإقرار األمن * 
أجھزتھا: ھناك الشرطة المحلیة والخاصة والنھریة وشرطة المعابد والحرس الملكى.* 
كان لرجال الشرطة مكانتھم الخاصة بین أفراد الشعب.* 

الشرطة
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الدرس الرابع: الحیاة االجتماعیة

أوالً: طبقات المجتمع

األقالیم.الكھنة وحكاموكبار یلیھا الوزیر: على رأسھا الفرعون وأسرتھ.العلیاالطبقة
الموظفون والفنانون والحرفیوني الطبقةالوسط
عمال الزراعة والصناعة والرعاة والخدم.الطبقة الدنیا

ثانیاً: القوانین والعدالة االجتماعیة
عصر الدولة الوسطى

إلى تحقیق العدالة االجتماعیة للشعب وإعالء قیمة الفرد وكرامتھ.ملوك اتجھ ال
حدیثةعصر الدولة ال

ق (حور محب)قوانینوكان أشھرھاالقوانین سعي ملوكھا الي أصدار-& عت لتحقی التى وض
ي االستقرار ولمواجھة ما وقع  اداعل ن فس وظفین م ین الم ى ب ا تفش م وم ن ظل الح م وة لف الرش

والمحسوبیة.
دماء ریین الق عور المص مولش تھم اس دى ألھ ى إح وا عل ة أطلق ة العدال ت)بأھمی ى (ماع وتعن

شعار المحاكم المصریة.تالعدل والصدق وكان
یكن تحقیق العدالة االجتماعیة قائما على السلطة الحاكمة وحدھا بل شارك أبناء المجتمع ولم-*

رین اعدة اآلخ ى مس مى اآلف ا یس و م اتھم وھ د احتیاج ة وس ى مواجھ دنى ف ع الم ن دور المجتم
مشكالت المجتمع.

ثالثا مظاھر الحیاة االجتماعیة

األسرة:- ١
كانت األسرة نواة المجتمع األول وقامت على أساس من الحب والود والتعاون.* 
اً *  اً مقدس اره رباط زواج باعتب ریین لل دماء المص ر ق ى، نظ ة فف ان بالراح عر اإلنس رة یش األس

٠واالستقرار والھدوء
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)  (تربیة االطفال)                                                             ٢(
.كان قدماء المصریین یعتزون كثیراً بأوالدھم& 

ة فق ة ا ياأل بقة ا غنية وا ا األ
.التربیة األولى عن طریق األمكانت-*
ائھم یتعلم-* الصبیة الصغار الحرفة من آب
أو

من حرفى خبیر.
٠یة المنزلیتعلمن االعمال الفتیات أما-*

ت-& عات كان تأجر مرض ة تس ر الغنی األس
ألطفالھم.

ون-* ة یبعث دارس التابع ى الم ائھم إل بأبن
للدولة. 

لون & انوا یرس ا فك ة العلی اء الطبق ا أبن أم
ع  وا م ى لیترب ر الملك ى القص أبناءھم أحیاناً إل

٠أبناء الفرعون 

ت المرأة) ٣( وق ومارس ن الحق الكثیر م ت ب ة وتمتع ر القدیم ى مص رأة ف ة الم ت مكان ارتفع
المھن المختلفة وعملت بالسیاسة.

كل ما یتعلق بشئون المنزل وتربیة أبناءھا الصغار.: كانت األم تتولى مسئولیة فى المنزل
ھن دور الدور السیاسى والعسكرى ان لبعض وت وك ة حتشبس ل الملك م مث : تولت بعضھن الحك

(تتى شرى)فى بعث الروح الوطنیة والمقاومة لتحریر أرض مصر من الھكسوس، ومن ھؤالء
).أیاح حتب(جدة أحمس األول وأمھ

ھن تمتعت بم:الدور الدینى ت بعض زیس وكان ل ای ریة مث ودات المص الم المعب ى ع كانة خاصة ف
كاھنات فى المعابد.
خرجت إلى األسواق ومارست عملیات البیع والشراء، اشتغلت بعض النساء : الدور االقتصادى

ى رف ف ك والتص ق التمل رأة ح ان للم وجات، ك ة والمنس ل األغذی ناعات مث ى الص ات ف الممتلك
.الخاصة بالبیع أو بالمنح

رفن وة یع ض النس ان بع لك ة مث اتون)الكتاب ت أخن ون بن ت أت ل (مری ت تعم ى كان ة.الت كاتب
(لبنات الملوك)

.الغناءوالموسیقىكما مارست أخریاتطبیباتالبعض منھمأصبح-&

المسكن ) ٤(
یبنى فى مناطق مرتفعة بعیدة عن الفیضان.كان-*
النیل مخلوطاً بالقش والرماد.طميالمساكن تبنى من الطوب اللبن المصنوع من كانت-&
الحجر إلقامة أبواب المنازل وأعمدتھا وفرش أرضھا.استخدم-*
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د مساكن العامة: ابق واح ن ط ون م ث تك اطة حی زت بالبس د تمی بن وق كانت تبنى من الطوب الل
.وحجرة واحدة تتصل بفناء

كانت أحسن حاالً وأكثر اتساعاً وتتكون أحیانا من طابقین.سطى:مساكن الطبقة الو
اء: ا مساكن األغنی یوف وبھ تقبال الض عة الس الة واس ا ص رات وبھ ددة الحج رة ومتع ت كبی كان

للحیوانات وكانت تحیط بھا حدیقة تزرع فیھا األشجار.مخازن للغالل واسطبالت
ونى:  ر الفرع ة واالقص ز بالفخام خامة تمی تلض درانھا وزین ارف ج ة الزخ وش الجمیل والنق

وحمامات للسباحة 

المالبس وأدوات الزینة) ٥(
یطة كانت-* دماء بس ریین الق ت-&.مالبس المص اختالف اختلف ة ب ر القدیم ى مص س ف المالب

طبقات المجتمع.
زى الطبقات األعلى منھا.الطبقات الشعبیة تقلد كانت-*

ان صنع-& ن الكت نع م اء تص وك واألغنی المصرى القدیم مالبسھ من الكتان وكانت مالبس المل
ن اعم أو م ق الن ار الرقی ة واألحج ذھب والفض رز بال ت تط وریا وكان ن س تورد م ر المس الحری

الكریمة.
المصرى القدیم بالنظافة خاصة نظافة جسده ومالبسھ.اھتم-*

رأة كما-& ت الم اور وأعتن ود واألس أحبوا الزینة سواء الرجال أو النساء فلبسوا الخواتم والعق
مظھرھا وجمالھا.ب

األلعاب الترفیھیة واالحتفاالت) ٦(
تمتاع المصري القدیم نجح  ى االس رص عل ا ح رح كم فى أن یوازن بین العمل الجاد واللھو والم

.بمباھج الحیاة
للصید مصطحباً أسرتھ ومعھ أدواتھالمصرى القدیم یخرج كانالصید:ة) ریاض١(

لیزین بھا منزلھ.یحرص فى عودتھ على إحضار زھرة اللوتسو
الملوك واألمراء یصطحبون معھم الخدم.كان-&

القدیم كثیراً من األلعاب الریاضیة منھا:مارس المصرىالریاضیة:ب) األلعا٢(
اب -& ل ألع وة : مث باحة الق رة والس ل والك ز الطوی ال والقف ل األثق ب وحم ارعة والتحطی المص

والتجدیف ومعظم ھذه األلعاب جماعیة
ة ، ألعاب تعتمد على الحظ والتفكیر: منھا لعبة الشطرنج -* بھ لعب وأخرى على رقعة مربعة تش

. السیجة 
الغناء والموسیقى:)٣(

المصریون القدماء یحبون فنون الغناء والموسیقى.كان-&
األغانى إما فردیة أو جماعیة.كانت-*
ان منھا-* ات وأغ ى الحیوان أغانى ینشدھا العمال أثناء العمل فى الحقول وأغان تنشد أثناء رع

في المعابد.تنشد 
النفیر (البوق).ةفوف والطبول والالمزمار والناى والداآلالت الموسیقیة من-*
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) األعیاد:٧(
تعددت االحتفاالت واألعیاد عند المصریین القدماء وكانت معظم ھذه األعیاد قد ظھرت مع العقائد 

وإنشاد وموسیقى ورقص وغناء.الدینیة، وكانت فرصة للعروض الفنیة من تمثیل

أھم األعیاد
ة اد دینی ى:أعی ام ف ت تق د كان ة كعی االً باآللھ د احتف ى المعاب ام ف ریة وتق الیم المص ف األق مختل

أوزوریس ورع وأمون.
كعید الفیضان وعید البذر وعید الحصاد وعید الربیع (شم النسیم) :أعیاد قومیة

كعید میالده وعید جلوسھ على العرش.:أعیاد خاصة بالفرعون
ر واالحتاحتفاالت الجیش: ب النص ام مواك ث تق ن حی راً م رى منتص یش المص ودة الج االت بع ف

حمالتھ خارج البالد.
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الدرس الخامس: الحیاة الدینیة

رف -* فھع الیم الدینیةوص كھ بالتع ھ وتمس ى اآلن بتدین اریخ وحت ذ فجرالت ب من وطنناالحبی
ھیرودوت بأنھ: (أتقى األمم).

أوالً: تعدد المعبودات
ا*  اً منھ ا خوف ة، إم وى الطبیع ة وق ات الحی دماء الكائن ریون الق د المص یح عب ل التماس : مث

واألسود،
: البقرة وسموھا حتحورأو إعجابا بھا مثل، : مثل الشمس والقمرأو فائدة ترجى منھا& 

ذاتھاھاولم یعبد ة ال !المصرى القدیم ل وى خفی یة لق وز أرض ل رم ا تمث ار أنھ ى اعتب ا عل وإنم
تعیش على األرض.

وكانت ھناك معبودات محلیة وأخري عامة.

ثانیاً: اإلیمان بالبعث والخلود:
اة خأمن المصریون بخلود الروح والبعث واعتبروا الموت نھایة مرحلة مؤ ة حی ة وبدای دة قت ال

األبد     أخرى إلى الجسد لیحیا إلى ة تعود فیھا الروح مر
(ماالنتائج المترتبة)

األثاث الجنائزىالتحنیطالمقابر الحصینة
ینة  ابر حص اء مق بن

ات خمةوأھرام ض
أو العبث لتجنب السرقة

بالموتى

د  یط الجس اظ تحن للحف
ھ ھ علی رف علی لتتع
البعثعندالروح

ت  د المی تزوی
بالضروریات من أدوات 

وأثاث الستعمالھا
بعد البعث

ثالثاً: اإلیمان بالحساب بعد الموت (العالم اآلخر والمحاكمة):
اعتقد المصرى القدیم أنھ سینتقل إلى عالم آخر بعد وفاتھ وسیبعث فیھ من جدید وھناك یقف -&

!ألھیھ تكون مھمتھا الحكم علیھام محكمةالمتوفى أم

خصائص الدیانة المصریة القدیمة
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رابعاً: (السمو إلى التوحید) العبادة االتونیة:
ادة اآلل-١ ع) بعب ب الراب ك (امنحوت ادى المل دھن ھ )ونتأ(الواح زاً ل مس رم رص الش ل ق وجع

وأكمل الملك ثورتھ الدینیة.
ص-& اتون) (الملخل ى (أخن ع) إل ب الراب ن (امنحوت مھ م ر اس ن غی مة م ل العاص ون) ونق ألت

العمارنة بعیداً عن معارضیھ.تلتون) فىیتا(طیبة) إلى (أخ
س: لماذا أنھارت دعوة أخناتون رغم صدق نوایاه؟

أنصار الملك فرض الدعوة بالقوة ولیس بالتدرج والحكمة.محاولة-١
انشغال اخناتون بثورتھ الدینیة واھمال شؤن البالد.-٢
. كھنة أمون بثورة مضادة قضت بھا على مذھب أخناتونقیام-٣

أثر الدین فى أخالق المصریین القدماء:
تعالیم تحض على الفضیلة ونبذ وھي دستور العالقات اإلنسانیة واالجتماعیة*  ضمیر االمة و 

٠لسیطرة على نزعات النفس اإلمارة بالسوءاوسنة التحلى بالصفات الحتدعو إلى، الرذیلة
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الدرس السادس: الحیاة الثقافیة والفكریة

أوالً: تطور الكتابة المصریة القدیمة
٠توصل المصرى القدیم إلى اختراع الكتابة قبل عصر األسرات

(الخط المقدس):الخط الھیروغلیفى) ١(
ن یع، ظواھر طبیعیة رموز وصورلكائنات حیة ومن تتكون*/  ا ع ن خاللھ بر المصرى القدیم م

٠المعانى التى یریدیھا
٠تسجیل النصوص الدینیة على جدران المعابد والمقابر-في:أستخدمت -*:
(خط رجال الدین):الخط الھیراطیقیى) ٢(

دونت بھ أغلب آداب المصریین.الھیروغلیفیة ، نوع مبسط من الكتابة */ 
: اختراع الكھنة للكتابة الھیراطیقیة؟بم تفسر

والرموز الھیروغلیفیة.لصورلصعوبة نقش ورسم ا-١
.ونشر المعارف والعلوم ،لتوفیر السرعة فى الكتابة -٢
(الشعبیة):الخط الدیموطیقي) ٣(
فى العصر المتأخر.، ظھرت ھى استعمال اللغة العامیة فى الكتابة -*
ى-* تخدم ف ةتس اة الیومی واحى الحی ة ن دوین كاف ر ، وت وال العص تعمال ط ى االس تمرت ف اس

الیونانى والرومانى.
:الكتابة القبطیة) ٤(

ھ ، م٢بعد انتشار المسیحیة فى مصر فى القرن & ظھرت افاً إلی ة مض روف إغریقی ة بح مكتوب
دیموطیقیة.حروف

أدوات الكتابة: 
.قبل معرفتھ للورقالقدیم الحجر والمعدن والخزف للكتابةاستخدم المصرى-

من البوص.قلماً أسود أو أحمر.:مداد.البرديمن: ورق قراطیس

ثانیاً: مراكز العلم فى مصر القدیمة:
(دلل)نزل المصریون القدماء العلم والعلماء منزلة عالیة.&/أ

.یتمتع بمكانة عالیة في المجتمع ویلقي احتراما كبیرا من جانب طالبھ المعلمكان-*
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كانت الدولة تعاملھ معاملة خاصة.-*

المدارس:-:١
ة -* وم المختلف ى العل ة ف دارس المتخصص ض الم ة بع ة القدیم ر الدول ى أواخ رت ف ب ظھ كالط

والھندسة
ملحقة بالجیش.ومدارس عسكریة ، ومدارس لتعلیم الدین فى المعابد 

.والتاریخ والجغرافیا والحساب والھندسة واالدب اللغة كانت تدرس:-&

حصریا)مراكز البحث العلمى-:٢
(بیوت الحیاة)ھلیوبولیسجامعة أون

.والطب والھندسةأول مركز علمى فى التاریخ خصوصاً فى مجاالت الدین وعلم الفلك-*
یعمل بھ العالم.الذيھى التى وضعت التقویم الشمسى -&
العالم.جمیع أنحاءلھا شھرة واسعة فكان یفد إلیھا طالب العلم من كان -*

لم تعرف مصر الفرعونیة الكتب بشكلھا الحاليالمكتبات-:٣
.يلمصرااإلنجاز الحضارى تحويالتى البرديتضم لفائف -*

ة-& ات التعلیمی د والمؤسس ن انتشرت المكتبات فى القصور والمعاب ھر، وم د ھاأش ة معب مكتب
٠الرمسیوم

األدب-:٣
.یعتبر األدب مرآة لحیاة الشعوب وتعبیراً صادقاً عن أفكار األدباء ومشاعرھم -&
ى األھرام وقدترك المصرى القدیم تراثاً أدبیا یرجع إلى عصر بناءة -* ھ األدب األغریق بقوا ب س

قرناً.٢٥بأكثر من 
: األدب الديىن:١

.یتناول الموضوعات الخاصة بالمعبودات والبعث والخلود والحساب وأمور اآلخرة :تعريفة

قصة إیزیس وأوزوریس.،األساطیر الدینیةومن 
أمثلة األدب الديىن:

عانصــوص األهــرام ذ والش ن التعاوی ة م ى ئمجموع دوینھا عل م ت دران رالدینیة ت رام ج ىاألھ ف

عصر الدولة القدیمة.
ة نصوص التوابيت ات دینی بیة تدونكتاب ت الخش ى التوابی ي وانتشرت عل ة ف ل الدول أوائ

الوسطى.
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وفى البرديأوراق ت عليأدعیة دینیة دونعبارة عن تعاویذ وكتاب املوتى ع المت لتوضع م

عصر الدولة الحدیثة.أو فى التابوت وظھرت فى فى الكفن
أدب القصة والرواية:: ٢
وتنوعت أھدافھا.یالیة تناولت القصة فى مصر الفرعونیة قصصا حقیقیة وخ-

الفصیح.القروي: قصة سنوھى وقصة )حقیقي(قصة األخوین وقصة المالح التائھ.&(خیالي)
ةوقد سبقت مصر بالد األغریق فى معرفة الدراما.-* ا تمثیلی ر أول درام ى مص ام وظھرت ف ع

م.ق.٣٤٠٠
أدب احلكمة والنصيحة:-:٣

یتناول نقل التراث الروحى والتقالید وقواعد الحیاة الشخصیة واالجتماعیة من جیل إلى جیل 
من أهم حكماء مصر القدمية:

الحكیم (أنى) فى عصر الدولة الحدیثة.الحكیم (بتاح حتب) فى الدولة القدیمة.
: األدب السياسى:٤
یتناول آراء األدباء فى الوضع السیاسى وأعمال الملك.:تعريفة&

: كان الفرعون موضع مدح وتقدیر من الشعراء واألدباء.القوة فى عصور * 
الم*  ك المظ ة تل ى مواجھ ك ،فى عصور الظلم والفوضى: ال یغفل األدباء دورھم ف ناصحین للمل

واستكانتھ تارة أخرى.تارة ومھاجمین 

رابعاً: العلوم
.التجربة والخبرةامت العلوم فى مصر القدیمة على أساس ق

لرغبتھم فى اكتشاف الكون.-ج:بم تفسر: نبوغ المصریون القدماء فى العلوم؟
) احلساب:١(

كانت طبیعة المصرى القدیم واحتیاجاتھ دافعاً الھتمامھ بالحساب.
رح والضرب -٢ل الحساب وقواعدهوعرف المصریون القدماء أص-١ ع والط استخدموا الجم

والقسمة.
ة.-٣ ور العادی ة الكس ى معرف لوا إل دروھا -٤توص احة وق م المس وا عل عرف

بالذراع.
بم تفسر اھتمام المصریین بعلم الحساب؟

تقدیر الضرائب والمعامالت التجاریة.-٢قیاس فیضان النیل.-١
وتسجیل رواتب الموظفین والجنود.حساب مواسم الزراعة -٣
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وصلت معرفة المصریین بالعلوم الھندسیة إلى ذروتھا فى عصر بناة األھرام.) اهلندسة:٢(

ما النتائج المترتبة علي تقدم المصرین في الھندسة؟
رع  ر الت وامع وحف د والص ابر والمعاب اء المق ل بن رى مث استطاعوا تنفیذ المشروعات العامة الكب

المدن.وتخطیط 
) الفلك:٣(
(د لل)كان للدین واقترانھ بحیاة المصریین القدماء أكبر األثر فى تطور الفلك.-*

ھلیوبولیس أول من اھتموا بدراسة علم الفلك.أون كھنة كان -&
عرفوا التقویم الشمسى وتوصلوا إلى معرفة الكثیر من مواقع النجوم والكواكب.وقد-*

) الطب والتحنيط:٤(
عرف المصریون الطب ومارسوه ووضعوا شروطاً للملتحقین لتدریسھ.الطب:

كانت ھناك مستشفیات خاصة لعالج المرضى وصرف األدویة.-
فكان ھناك أطباء للجراحة  واألسنان والعیون والنساء.)د للعرفوا التخصص فى الطب (-

ایمحوتب ، امنحوتب بن حابو.من أشھر األطباء:

التحنيط
یعتبر التحنیط من أبرز العالمات على طریق الحضارة المصریة القدیمة.*: 

ة جثت* ت لحمای ل ة اعتقدالفراعنةأنھ ینبغى تحنیط المی ن التحل ورعلى لم ن العث روح م تمكن ال ت
الجسد لتتم عملیة البعث.

) الكیمیاء:٥(
األرض السوداء.(كمت) وتعنىمة المصریة القدیمة لتعود كلمة كیمیاء إلى الك-*

ساھم المصریون القدماء فى تقدم الكیمیاء ونبغوا فى الصناعات الكیمیائیة.-&
بم تفسر: أھمیة الكیمیاء؟
دخلت الكیمیاء فى:

صناعة الزجاج وكیمیاء المعادن.-١
صناعة األلوان وأدوات التجمیل والعطور.-٢
عداد المواد التى تدخل فى عملیة التحنیط.ا-٣
.عة العقاقیر واألدویة صنا-٤

خامساً: العمارة
تعبر العمارة عن ثقافة األمة وعن إمكانیاتھا االقتصادیة والبشریة.-&
بالبساطة والضخامة والعظمة.في مصر الفرعونیةتتمیز العمارة-*
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: كان للعقیدة الدینیة عند المصرى القدیم تأثیرھا الكبیر فى فن العمارة؟دلل
٠إیمانھ بالحیاة بعد الموت جعلھ یشید مساكنھ من الطوب اللبن باعتبارھا مؤقتة & 
وتى واملقابر، باعتبارھا بیوت المعبودات املعابداستخدم الحجر فى بناء و* : وت للم على أنھا بی

حتى البعث.
) املدن:١(

ى اس طبق ى أس كنیة عل رة ،تنقسم المدینة إلى أحیاء س اء فقی طة ، أحی اء متوس ة ، وأحی وثالث
فخمة لكبار رجال الدولة.

وتوجد بالمدینة المراكز اإلداریة والدینیة من قصر الحاكم والمعابد والمنشآت العامة.
بھا الحصون والقالع الحربیة -*یحیط بھا سور من الطوب اللبن.-*تخطط على شكل دائرة-*

التى تحمیھا.
.، وأخیتاتون(تل العمارنة)وطیبة، منفمن أشهر املدن:

) املقابر:٢(
تطورت مقابر المصریین القدماء عبر الزمن.

حفرة فى الرمال توضع فیھا جثة المیت.:حفرة
: بنیت غرفة أو أكثر للدفن من الطوب اللبن فوقھا مصطبة.طبةمص

رة :المدرجالھرم رات كثی رف ومم مجموعة من المصاطب كل منھا أصغر حجماً مما تحتھا وبھا غ
وتضم أدوات

وأثاث الملك مثل الھرم المدرج للملك زوسر.
رب :األھرام الكاملة ة غ زة الثالث ات الجی ھرھا أھرام وك وأش ة للمل ا الفراعن ابر بناھ خم مق وھى أض

.النیل
فى مقابر عصر الدولة الحدیثة فى وادى الملوك غرب األقصر.: تتمثل مقابر منحوتة فى الصخر

بم تفسر: اھتمام المصریین بمقابر الملوك وتحصینھا؟
، النھ شرط  لبعث الشعبالحفاظ على جثة الملك بعد الموت-١
ألن الملك فى نظر الشعب مقدس.-٢
. الملك ةوجود الحلى واألشیاء الثمینة إلى جانب جثللتأمینھا من اللصوص -٣

: ) املعابد٣(
شید المصریون القدماء نوعین من المعابد: معابد الملوك ومعابد اآللھة.

معابد اآللھة(الجنائزیة)معابد الملوك

الغرض من
البناء

ل ة وأھ ة بالكھن د خاص معاب
الفرعون.
ام  اتق ى بھ ازة عل وس الجن طق

الفرعون 

تبنى بأمر من الملك 
تقام فیھا الطقوس الیومیة للمعبود.

ن و ة ع یم نیاب اھن العظ وم بھاالك یق
الملك.
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ام  ة وتق ید الدینی بھاالشعائرواألناش
.للفرعون 
تواریخ أسرةعلي جدرانھا تكتب 

الفرعون وأصلھ ونشأتھ
ولم تكن تھتم بإنجازاتھ

انت تكتب علیھا تواریخ الملك منذ تولیھ ك
العرش 

م  رض أھ ھ وتع ى وفات حت
.أنجازاتھ

معبد منتوحتب الثانى من أھمھا
معبد حتشبسوت بالدیر البحرى،و

یس  اه رمس ذى بن یوم ال د الرمس معب
الثانى.

معبد الكرنك، معبد األقصر، 
معبد أدفو، معبد أبى سمبل، 

معبد ھیبس

سادساً: الفنون
/تأثر الفن المصرى القدیم بـ

ة، المرھف الحسالعقل المصرى، مقومات البیئة المصریة یة واالجتماعی تطور األحداث السیاس
.،العقائد الدینیة

)النحت:١(
كانت تنحت التماثیل من الطین والعظام والعاج عصور ما قبل التاریخ.
 ازدھرت صناعة التماثیل من النحاسبدایة العصر العتیقفي.
 برع الفنان المصرى فى نحت التماثیل الحجریة.:العصر العتیقمع أواخر
: تمثال الملك خفرع وتمثال أبى الھولأشھر تماثیل الدولة القدیمة،
 تمثال تحتمس الثالث.الحدیثة :ومن تماثیل الدولة

:والنقش)الرسم٢(
ظھر الرسم فى عصر الدولة القدیمة وبلغ الذروة فى عھد الدولة الحدیثة.-*
رة والف، وكانت طیبة مقر الحكم ومركز اإلبداع الفنى-* ب نازدحمت بالعمال المھ ى الجان انون ف

الغربى منھا.
وكان یتم الرسم على الجدران وتلوینھا فى القبور والنقش على الحجر فى المعابد.-*

.م١٩٢٢من أعظم مظاھر الرسم ما وجد فى مقبرة توت عنخ أمون والتى اكتشفت عام -&

حصريا))الرسوم اهلزلية (فن الكاركاتري)٣(
سبقت مصر الحضارات البشریة فى معرفة فن الكاریكاتیر.-&
ذه الرسوم الھزلیة فى عصر الدولة الحدیثة.ظھرت ھ-*

الغرض منھا: كان ھدفھا التعبیر عن الوضع االجتماعى والسیاسى للدولة .-&
:   رسم ھزلى یمثل قطا یقود مجموعة من األوز.أمثلة
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التواصل الحضارى المصرى مع أفریقیا (التواصل األفریقیى)

ارتبطت مصر بجیرانھا منذ فجر التاریخ ولم تعش فى عزلة عن حضارات العالم القدیم.
كانت مصر بمثابة ھمزة الوصل بین تلك الحضارات وأخذت تؤثر وتتأثر بھا.

قیام حضارات أخرى أسھمت فى بناء الحضارة اإلنسانیة.كان من ثمار ھذا التواصل:

أفریقیا تتمثل فیما یلى:معابر التواصل الحضارى لقارة 
ى :نھر النیل یبدأ من مصر السفلى مارا بمدینة أسوان والتى تعد البوابة الشمالیة ألفریقیا ویستمر حت
الرابع فى شمال السودان.الجندل

یبدأ من أسیوط ویمر بالواحات الخارجة ویمتد حتى كردفان ودارفور.درب األربعین:
ر ان الصحراء الشرقیة فى مصر مارا بساحل البحر األحمر حتى بالد یبدأ من ودی:ساحل البحر األحم

بونت والحبشة.

)شمال السودان( أوالً: التواصل الحضارى بین مصر ومنطقة النوبة
بم تفسر: اھتمام المصریین بمنطقة النوبة والتى كانت جزءا من الحدود المصریة منذ أقدم العصور؟

غارات البدو المتالحقة.تامین حدود مصر الجنوبیة من -١
إقامة عالقات تجاریة مع شعوب المنطقة.-٢

التواصل السیاسى والعسكرى:- ١
قام المصریون القدماء بالعدید من الحمالت العسكریة إلى النوبة .* 
.انشأوا العدید من القالع والحصون الحربیة* 
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الیمسنوسرت األولقام الملك *  ى بتقسیم النوبة إلى إق افة إل رى باإلض یم المص بیھ بالتقس ة ش إداری

تعیین حاكم علیھا.
طیبة.دینةوكان ھناك أفراد من النوبة یعملون بالجیش المصرى فى م* 

التواصل االقتصادى:- ٢
لحة *  یة واألس نوعات النحاس ودان المص مال الس ة وش ة النوب ى منطق در إل ر تص ت مص كان

والمنسوجات.
عطور ومواد التحنیط والكروم والزیوت وغیرھا.وتستورد البخور وال& 
إحدى مراكز التبادل التجارى فى المنطقة.أسوانكانت * 

رز مثل كما تأثرت المنتجات النوبیة ببعض الصناعات المصریة *  تعمال الخ صناعة األقمشة واس
فى زخرفة المالبس 

قام ملوك األسرة السادسة بإرسال بعثات تجاریة یرأسھا أحد كبار الموظفین.& 
ومن أشھر رؤساء البعثات فى ھذا العھد (حرخوف) الذى یعد أعظم رحالة الدولة القدیمة.-

التواصل الثقافى والفنى:- ٣
اء ال ل بن ة مث ریة القدیم ى تشبعت النوبة وشمال السودان بعناصر ممیزة للحضارة المص ابر عل مق

غیرة ات ص تدیرة شكل أھرام األقراط المس ى ب ادة التحل ار ع ابر وانتش وم المق دفن ورس ة ال وطریق
بالنسبة للرجال.

أدخل الفنان المصرى تعدیالت على الفخار النوبى األحمر وانتج منھ أشكاالً دقیقة للغایة.*  
د )كوة(كما أسھم فنانون مصر فى بناء وتجمیل معبد *  ذلك معب ون(وك ل )أم ل البرك ھیر بجب الش

بالنوبة.

التواصل االجتماعى والدینى:- ٤
تغلغلت العناصر النوبیة فى الحیاة المصریة.

البیت المالك فى طیبة من أصل نوبى.فيأصبحت ھناك بعض األمیرات 
والبعث والخلود.الحساب تأثرت منطقة النوبة باألفكار المصریة عن 

(حتحور) فى منطقة النوبة وشمال السودان.ومعبودات المصریة مثل (أمون) انتشرت ال
د  ا المعاب یدوا لھ ى ش وداتھم الت من معب ا ض كما اعترف المصریون ببعض األلھة النوبیة وادخلوھ

مثل:
ة.نالذى عبد فى قم) خنوم(الذى عبد فى سمنة و) نودد(

العھود التالیة نظرا لما قام بھ من جھود عظیمة فیھا.كذلك عبد سنوسرت الثالث كإلھ للنوبة فى
كما ظھرت بعض األسماء المصریة بین أصحاب البیت المالك فى نبتھ.

كان انتشار الكھنة المصریین فى معابد النوبة وحتى منطقة الشالل الرابع أثر كبیر فى نشر الثقافة 
والعقائد المصریة.

حضارة كوش
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د ظھرت  ن المعاب د م ا العدی فى منطقة النوبة وشمال السودان وكانت دولة موحدة مستقلة شیدت بھ
ما أعلى غرار المعابد المصریة وانتشرت بھا المعبودات المصریة حتى أصبحت نبتھ عاصمتھا تو

الرسمى (أمون رع).لمدینة طیبة ومقرا ثانیاً لمعبود الدولة

وسط أفریقیا وبالد بونتثانیاً: التواصل الحضارى بین مصر و

عرفت خیرات أفریقیا طریقھا إلى العالم الخارجى عن طریق مصر.-
خالل ذلك تغلغلت الحضارة المصریة القدیمة إلى وسط أفریقیا وغیرھا.-
ارتبطت مصر بعالقات مع وسط أفریقیا وبالد بونت.-

فى الدولة القدمية:
رة ب) أرسل حملة إلى بالد بونت وقد عادت أن الملك (ساحورعاليیشیر حجر بالرمو- ادیر كبی مق

البخور والذھب.من
كذلك شھدت األسرة السادسة رحالت متعددة إلى بالد بونت.-

وفى عهد الدولة الوسطى:
الد - ى ب نشطت البعثات والرحالت التجاریة إلى تلك المناطق فقد أرسل (منتوحتب الثانى) بعثة إل

بونت.
ل كما أستفاد (- رت األول) فأرس ده (سنوس اط وال ة نش دوء نتیج ن والھ ن األم انى) م ات الث امنمح

ى  یم ف ذى أق ارى ال ز التج د المرك ام بتجدی ت وق الد بون ى ب ة إل ا(حمل ة )كرم د الدول ة عھ ى نھای ف
القدیمة.

وفى عصر الدولة احلديثة:
ى حوالى - بلغت العالقات المصریة مع القارة األفریقیة ذروتھا عندما قامت الملكة (حتشبسوت) ف

دھا ١٤٩٥عام  دران معب ى ج ویرھا عل ر تص ى یظھ ت والت ق.م. برحلة بحریة كبرى إلى بالد بون
محملة بأخشاب األبنوس والعاج والبخور.فى الدیر البحرى حیث تظھر السفن

م كما كان ھناك تشابھ ك- ا وض ى أفریقی یقیة ف یقیة المصریة واآلالت الموس ین اآلالت الموس بیر ب
٠الھ البخور) ددونلھة أفریقیة بحتھ مثل (االقدیمة مجمع اآللھة المصریة

كانت مصر ھى المصدر الروحى واالقتصادى إلفریقیا بكل العصور القدیمة.-
رحلة (نكاو) حول أفريقيا:



سلسلة الفاتح
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صرى فى أفریقیا فى عھد األسرة السادسة والعشرین.ازداد النشاط التجارى الم-*
كان الفرعون (نكاو الثانى) أبرز ملوكھا فى تنشیط تجارة مصر الخارجیة عبر الطرق البحریة & 

والبریة.
ام -* والى ع ا ح ول أفریقی دوران ح انیة لل اریخ اإلنس ى ت ة ف أول محاول ام ب تعینا ٦٠٠ق ق.م. مس

بالبحارة الفینیقیین.
ت من خلیج السویس (األودیسا البحریة) وعادت السفن عن طریق مضیق جبل طارق.وقد بدأ& 

رات -* ع خی ین بجمی ادوا محمل ى ع ي حت اطئ اإلفریق نوات حول الش ة س واستغرقت الرحلة ثالث
أفریقیا مما حصلوا علیھ فى الموانئ التى مروا بھا.

مع الفاتح انت دائما يف املقدمة 
االستاذ / حممد القبالوي 

٠١٠١٤٧٣٠٦٩٩


